دولة فلسطين
وزار اتشغال العامة واتسكان
دائر العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

رقم العطاء PWA/MoFP/2018/075-CTD :
مناقصة عامة محلية
اسم العطاء  :انشاء وصالت صرف صحي لبلدية أريحا

 .1تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري (درجةة ثالثة فةععى)
التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغىقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطىوبة في العطاء.
 .2يمكن الحصول عى) أية معىومات إضافية من سىطة المياه الفىسطينية  /وحدة العطاءآت عى) تىفون  ،022987665وفاكس
 022987336من الساعة  9:00صباحا وحت) الساعة  14:00ظهرا.
 .3الحصول على وثائق العطاء :يمكن لىةراببين فةي المرةاركة فةي اةذا العطةاء ا طةحص و الحصةول عىة) وثةائن العطةاء مةن دائةرة
العطاءات المركزية في مبن) و ازرة ا رغال العامة وا سكان (الطةابن الثةاني – فةي البيةرة – ام الرةرايط – دوار ا مةين .وذلة
اعتبا ار من ا ثنين الموافن  2018/07/16خحل اوقات الدوام الرسمي وحت) ا ثنين الموافن  ، 2018/07/30مقابل رسةم بيةر
مسترد بقيمة  500ريكل لكل مناقصة يودص في بنة فىسةطين المحةدود لحسةار ايةرادات و ازرة الماليةة – سةىطة الميةاه الفىسةطينية
عى) حسار رقم ) . (219000/79عى) ان يتم ابراز رهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنيةة عنةد
رراء الوثائن.
 .4زياار الموقاو واتماماال الامييااد  :سةتنظم زيةارة ميدانيةة لىموقةم يةةوم الثحثةاء الموافةن  ،2018/07/31ويكةون ا لتقةاء السةةاعة
الحاديةة عرةرة صةةباحا فةةي بىديةة اريحةةا ،وسةةيتم عقةةد اجتمةةاص تمهيةدي سةةتقبال استفسةةارات المقةةاولين فةي نفةةس المكةةان وذلة بعةةد
انتهاء الزيارة الميدانية عى) ان يكون آخر موعد ستقبال ا ستفسارات يوم األحد الموافن .2018/08/05
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كفالة دخول العطاء :يجر أن يرفن كل عطاء بتعمين (كفالة المناقصة بقيمة  85,000شيكل( خمس وثمانون الف شيكل)
لصالح سىطة المياه الفىسطينية كما ورد في جدول بيانات العطاء  .ويجر ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ
فتح المظاريف والكفا ت صالحة لمدة  30يوما بعد انتهاء صححية العروض ( 120يوما من تاريخ فتح العطاء عى) ا قل.

 .6اسليم وفاح العروض :يتم تسىيم العروض في ظرف مغىن ومختوم ومكتور عىي اسم العطاء ورقم في دائرة العطاءات المركزية في
مبن) و ازرة ا رغال العامة وا سكان ( الطابن الثاني – في البيرة – ام الررايط -دوار ا مين ،في موعد اقصاه الساعة الثانية عررة ظه ار
من يوم األحد الموافن  2018/08/19م  ،وسوف يتم فتح العروض في جىسة عىنية في نفس الموعد والمكان.

 .7العنااوان :دائرة العطاءات المركزية
و ازرة ا رغال العامة وا سكان
ام الررايط  /دوار ا مين  /البيرة – الضفة الغربية
تىفون ،،، 0097022950559 :فاكس0097022988582 :
مالحظة :رسوم اتعالن على من يرسو عليه العطاء.
دائر العطاءات المركزية

